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 3اجلزائر

 

 :مقدمة

شهدت تركيا منذ بدايات القرن احلااي  االشراري    

بااراا بااااا ادااي      ايبلوماسيا اإقليمياحضورا سياسيا 

التموضع يف يارها االسرتاتيجي ايف دالقاتها مبحيطهاا  

م  خالل دملية التحول السياساي  . التارخييا احلضار 

 2002اااليااديولو ي بااادتالب حاادا الشدالااة االتنميااة يف   

 .لسد  احلكم

اهناااا تشااات دلاااع تركياااا ادااااي  تو يااا  دالقاتهاااا       

اسياستها اخلار ياة يف اااار التراور الشنمااجلي ا دياد      

االتنظري للشمق االسرتاتيجي االدالاة النماو و االسياساة    

حمااااديات ، النادمااااة ماااا  خااااالل تراااا ري ا رااااكالت  

تتماشع اا ستجدات الراهنة دلع الساحة الدالية ادلي  

هااا الاادار االقليمااي لرتكيااا : جلطاارا االشااكالية التاليااة

مرهااون بااال كر االساارتاتيجي  حلاادا الشدالااة االتنميااة  

ام بتغري االمناط السياساية الا    ؟ 2002الذ  اجلطلق منذ 

 ؟ارحتها النورات الشربية

 :تركيا يف مرحلة الحرب الباردة والوالء الغربي

التدمت تركيا احليايية خالل احلرا الشا ياة االا   

حمققااة مكاساا  ماا  كااال الطاار ت    (9191-9191)

الكنهااا احساات قايااا احلاارا ان  ، ا تناادااة يف احلاارا

 29احلل ااااب دلاااع اشااا  االجلتراااار  اجلضااامت الااايهم يف    

الذا  قاد ادتا     أ اجليااادلنت ددائها دلع  9191 ي ر  

احتااع ترضااي الغاارا قاماات    . يبلوماساايا لاا  اجلترااارا  

مبجمودااااة ماااا  االهااااالحات منهااااا اكساااااا النظااااام    

ياسي االسياسة الشامة مظهار ا دجلياة اكنار ليراا      الس

 (9). من تحا ياخليا يتوا ق االظراف الشا ية ا تغري 

هااذا التوااجلااات ا ديااد  الاا  لهاارت يف الشالقااات      

الداليااة بشااد احلاارا الشا يااة الناجليااة االشناهاار الداليااة      

ايت بالسياساة   (2)، ا ديد  ال  تو هها هذا التوااجلاات 

امااا ، الرتكيااة ا  ان تكااون باات خياااري  ال  الاا   مااا 

 احناااات ، ا شسااكر الغربااي اامااا ا شسااكر الراايودي

 (9). لشواما دديد  ا  ا شسكر االال
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اكان اا ا ما  خاالل  ال ااماتياة الاحتاة يف ا اا       

، قاارار يذخااذ بشاات االدتاااار ا راااا الوانيااة الرتكيااة   

ا اال يالاااة اساااالمية بالكياااان   حيااا  ادرت ااات تركيااا  

يف منااامل ي يكاا  الشاارا يتقالااون  9191الراهيوجلي دااام  

مت ا تتااا   9110ايف . حتع جمري الت كري بهذا الكياان 

يف جل ااا اال ناااب حاالاات تركيااا ا ،ساا ارتها يف تااا ابياا 

امتراص جلقمة الشارا دليهاا دا  ا رااركة يف مرارا       

مت تذساااايا منظمااااة اااااوو الال اااا ت )ا اجلااااراا( اتااااا  

 (9). احلماية اا سادد   م

تقااااادمت تركياااااا بطلااااا  االجلضااااامام    9110يف اات 

االشضااوية يف حلاال اااال االالسااي دناادما ادلاا  ااياار    

خار يتهاااا اجلاااذاو  سااايكون امتحاجلاااا حقيقياااا  رااااا  

التذكياااد  . الوالياااات ا تحاااد  االمريكياااة يف تركياااا    

اجلااد ع ، االمريكااي -هاادقية تو اا  تركيااا الغربااي    

الرئيا الرتكي ددجلان منادريا اجلاذاو شيرا  للقتاال     

يف كوريا اا اتت تركيا ك ابتها يف احلرا الكورياة  

كااان  ااا ا مااا دكااا هاادقيتها ، ا   اجلاا  التحااالل

 (1). 9112قاول دضويتها يف حلل اال االالسي يف 

ان اجلضاااامت ا  جملااااا   9191اكااااان لرتكيااااا يف  

كما مت ، ع ااشنط اارابا الذ  كان بداية التحالل م

ايراو تركياااا كاااذل  يف رطااايف مارشاااال يف  ويلياااة  

اا  تشت  م  الدال ا ؤسسة  ادأ ترامان الدادم ، 9191

اهااااندان النقااااد   9191للنظااااام الرأ ااااالي يف مااااار   

 (6). الدالي امنظمة التشاان االتنمية االارابية

اكان االلتدام االمريكي مبساجلد  تركيا الع يف 

ماي  مااشر حي     الكوجلغر  بتقاديم  هور  يدم 

مليااون ياالر  910مسااادد  ماليااة لرتكيااا بلغاات قيمتهااا   

لتغطياة بشاا احلا ياات    ا خررت لراراب دتااي حرباي   

الشسكرية كماا قاررت الوالياات ا تحاد  تنراي  بشناة       

 (1). دسكرية يائمة يف اجلقر 

اهكذا  اب ا وقل الرتكي السليب بدا ع ا ساامة 

  تركيااا يارا قياييااا ا نطقااة الشربيااة    لكااي تتااو   ياا  

اقاد ااكلات لرتكياا    . مك ولة بددم الغرا امسااجلدت  

مهمة لقياي  الرارن االاسايف ما  خاالل مرارا  قادم يف       

ماا  قاااا الوالياات ا تحااد  االمريكيااة  9119اكتاوبر   99

ابريطاجلياااا ا رجلساااا االاااق دليااا  حلااال  قيااااي  الرااارن      

تاااالا مااا  االاسااايف  الاااذ  ر ضااات  الااادال الشربياااة اماااا  

مناااا مرااارا   منظماااة الرااارن  ، 9112مرااااريع يف داااام 

ادلاا  داا  خطااة  حلقااة  9119االاساايف للااد ا   ايف مااا  

الد ا  الرمالي  ال  تو ت ا سادي الرتكياة يف اقاماة   

 (1). 9111حلل بغداي دام 

ادلااع امتااداي احلاارا الااااري  كاجلاات تركيااا  اادبا ال    

سااارائيلي يف يتجااادأ مااا  ا نظوماااة الغربياااة اامتااادايها اال    

اكااان الاادار الرتكااي  ااادال    ، منطقااة الراارن االاساايف  

لك  م  اااية سلاية ضد ششوا ا نطقة اتياراتها القومية 

 (1). ااالسالمية االتحررية

ادمقاات ال جااو  حاات اهاا ت تركيااا ماا  قاااا الشاارا      

للغرا اا ن ذ  لسياست  يف ا نطقة بإشاراف يالاي     الشميلة اب

ما ااي م  تذام الشالقات ا .يش  د  ا وقل االمريكي جل س 

 9111الشربية ماع تركياا تراويتها يف االمام ا تحاد  يف داام       

 (90). ضد استقالل ا دائر تضامنا مع حلل الناتو

كااااان  لاااا  ايااااذاجلا بتحااااوالت  ديااااة يف السياسااااة   

ة امتاات باالقرتاا الكاري م  الغارا  اخلار ية الرتكي

ايخااول متساار  يف اسااتقطابات احلاارا الااااري  الاا  مااا  

 .لانت ان القت بنقلها دلع السياسة الدالية

حياا  ادطاات ا واقاال الرتكيااة اكااذل  متطلاااات    

ا وقااع ا يواساارتاتيجي ااساارتاتيجيات احلاارا الااااري     

الراارن تركيااا  رهااة لتكااون قرياااة ماا    ا باات الغاارا

بااا اأحااد االدضاااب ا شااول دلاايهم يف سياسااات     . الغاارا

 (99). حلل الناتو بركا مؤكد

ات كااا  اال ااااي   9110اجلتهااات احلااارا الاااااري  داااام   

. الساااو ياتي ااال خطااار الرااايودية ااجلهاااار حلااال اارساااو     

اباخت اب اخلطر ا هادي  اا  قادت تركياا احادئ الائ هاا       

االساسااااية اترا ااااع يارهااااا بظهااااور قطاااا  دااااا ي احيااااد  

الوالياااات ا تحاااد * اماااع لااا  اساااتمرت تركياااا يف ان      *

تكاون لرايقة با رارا  الغرباي اماع  لا  بقيات حمت ظااة        
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بذهميتها االسرتاتيجية جلظارا  وقشهاا ا غارايف ا تمياد بات      

كماا اجلهاا يالاة مطلاة     ، القوقاا االالقاان االرارن االاسايف   

دلااااع الاحاااار االباااايا ا توساااايف اتااااتحكم يف مضاااايقي    

 (92). االاوس ور االدريجلي

 :دور االنقالبات العسكرية يف الحياة السياسية

ادتاا  الاادطقراايون ان ماااايو اتاااتورو ليساات دقيااد   

اامنا هي ايديولو ية مرجلة طك  ت سريها اتذايلها ادليا   

 قااااد مااااار  الاااادطقراايون سياسااااة متساااالطة برااااور     

 قااد . متساااردة اال ان  لاا  ي هلقااق  اام الرااشور بااا م     

كاااجلوا متفااو ت ماا  موقاال ا ؤسسااة الشسااكرية خاهااة  

بشاااد ان اتاشااااوا سياسااااات  اااا اااااابع اجلتقااااامي ااحاااارتاا    

ا كموا بالاالي برور  ااري مسااوقة احرانوا قادادتهم     

االجلتفابية اارياا ما  قياايات ا ايح احرالوا ب شاا  لا        

دلااااع سااااجا سااااي  ماااا  القااااواجلت االسياسااااات القمشيااااة   

 .ون االجلسان ااحلريات الشامةااالاضا  ا رتيية حلق

 كااان االسااتياب الشااام اتااوترت الشالقااة مااع ا ؤسسااة       

الشساااكرية خاهاااة بشاااد ا ظااااهرات ااالضاااطراا الشاااام   

 كاان  . اادمال الشنل اتوقال احلياا  السياساية يف الااالي    

الاذ  جل ذتا     9160 ماار  21االجلقالا الشسكر  االال يف 

. القااوئ الراييكاليااة اهااغار ضااااط ا ؤسسااة الشسااكرية 

ام  خالل هذا االجلقالا احياا الشساكر النظار  االيابياة     

 (99). للجيح  يف احليا  السياسية الرتكية

اشاكا قاااي  االجلقاالا هي ااة للحكام   اات تساامية    

 هي ة الوحد  الوانية  اقد شهدت منا سات اهارادات  

مان   9169اأقار يساتور  دياد يف  اوان     . احتع ترا يات 

ا ؤسسااة الشسااكرية يارا  وهريااا يف السياسااة الشامااة    

مااا  خاااالل تراااكيا   جملاااا االمااا  القاااومي  مهمتااا     

 (99). مناقرة القضايا ال   ص االم  القومي

ا ااارت االجلتفاباااات الشاماااة االا  بشاااد االجلقاااالا يف  

اترااااكلت دااااد  حكومااااات ائتال يااااة  9169اكتااااوبر 

يا  السياسية اكاجلت ا فاااف ما  سايطر     اجلرطت احل

اليساااار دلاااع احلكااام يف قلااا  الاااداا ع الااا   شلااات       

ا ؤسسااااة الشسااااكرية تشمااااا دلااااع  طاااايم ا نظمااااات  

 (91). اليسارية الريودية

اايئ كا  ل  ا  اضطرابات اادمال دنل ا رلت 

، احلكومااااة اا ؤسسااااات االمنيااااة يف اسااااتشاي  االماااا   

 9119جلي يف ماااار   كاااان االجلقاااالا الشساااكر  الناااا  

اسااااتجابة لتااااذام الوضااااع يف احليااااا  السياسااااية ا رااااا  

احلكومااااات ا دجليااااة يف اياااااي احللااااول للمرااااكالت  

ا اارت االجلتفابااات االا  بشااد االجلقااالا يف  . ا ستشرااية

ايخلاااات الاااااالي يف حكومااااات ائتال يااااة   9119هاااايل 

متشاقاااة  ااا شااكا داادم االسااتقرار اترااادد ادمااال      

بت اليسار االيمت  اا دجاا يف    الشنل االهلي الداخلي

حسم ا وقل ا رتيي للمؤسساة الشساكرية ااااا القياام     

حيا  تلقاع   ، 9110باجلقالا  ال  مر  اخرئ يف سااتم   

ا نااارال اي اااري  تذكياااادات اتشليماااات مااا  الواليااااات     

ا تحد  م  ا ا تولي السلطة مااشر  اادااي  االساتقرار   

يدااام سياساااة  لالاااد لااا  اهمياااة اسااارتاتيجية كااااري  يف    

 (96). الواليات ا تحد  يف احلرا الااري 

ااسااا االجلقااالا جملااا االماا  القااومي الااذ  قاااي الاااالي  

 شلق هاذا   9119 شليا حتع ا راب االجلتفابات الشامة يف جلو م  

اجمللا الدستور احا ال  ان االنقابات اا نظمات ا هنية امنع 

حيا  دماا جملاا    ، االضرابات اااها الارا  الشاام الشاا ي   

، االم  القاومي دلاع ادااي  الانااب السياساي الدساتور  للااالي       

اكاااان اهتماااام حكوماااة .  جااارئ االسااات تاب دلاااع الدساااتور

 ضاال دا    ، توراوت اااال مرتكدا دلاع الراذن االقترااي    

 .الددم الغربي دموما ااالمريكي خروها

ا لرااات تركياااا مااا  النظاااام االجلقالباااي اتغاااريت     

ان  رت االجلتفابات ا اا  يها احلدا السياسة  يها بشد 

اجلتف   9111اكتوبر  99ايف. احلاكم حدا الوا  االم

ادلاع  . اجمللا الواين تورااوت اااال رئيساا للجمهورياة   

الاارام ماا  ان اجلتفاااا اااال كااان شاارديا ماا  الناحيااة    

 (91). القاجلوجلية اال اجل  ي يك  متمتشا برردية ششاية

 9110يااات يف اشاااكلت ااماااة احاااتالل الشاااران للكو 

اامة  ديد  يف الشالقاات ا دجلياة الشساكرية  قاد سال       

اااال سياسااة خار يااة شفرااية اكاجلاات اتراااالت  مااع    
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الاااارئيا االمريكااااي  ااااورو بااااو  اكناااار منهااااا مااااع     

احلكومااااة اقاااااي  ا اااايح لتنطلااااق منهااااا الشملياااااات      

 (91). الشسكرية ااا الشران

اسااتمرت االامااات السياسااية الشامااة يف تركيااا  ماا   

يات حااارا اخللاااين الناجلياااة اا ساااذلة الكريياااة يف  تاااداد

ااااال الشاااران اتاااذام الشالقاااات ماااع ا اااوار السياساااي    

ااالقليمااي اخاهااة سااوريا اايااران االيوجلااان حااول ا ياااا      

ااالم  ااحلداي االسياسات االقليمية  ضاال دا  الناور     

. الكرييااة ا ساالحة ااالامااات االقترااايية ااال تماديااة   

للمؤسساااة الشساااكرية يف لاااا    اااي التاااذ ري السياساااي 

قااجلون الطاوارو اباراا احلركاة االساالمية حيا  احتاا        

حدا الر اا برئاسة جنم الدي  اربكاان ا وقاع االال يف   

االماار الااذ  ااي يف التااوتر    9111االجلتفابااات النيابيااة يف  

بت الشلماجليت ااالسالميت اا يح  ا ايئ ا  جلرال  

 (91) .9111اجلقالا دسكر  سلمي يف  ي ر  

االاا  جملااا االماا  القااومي توهااية تضاامنت هااون     

ماايو الشلماجلياة اا اا  اال ارابات التراريشية االتن يذياة      

بران التشليم الاديين ااشاراف ااار  الرتبياة دلاع ا ادار       

 كاجلاات موا قااة جناام   . الدينيااة امنااع النرااااات الدينيااة  

دلع هذا التوهيات مبناباة التذكياد دلاع     الدي  اربكان

االجلقااالا النااادم اماا   اام حااا حاادا الر اااا بقاارار ماا          

لتتذساااا يف ييسااام   9111احملكماااة الشلياااا يف  ااااجل ي  

حاادا ال ضاايلة اقاماات احملكمااة الدسااتورية  ااا     9111

 ا متفا دن  حدبان  2009احلدا مر  اخرئ يف  وان 

ا الشدالااااة احااااد 2009االال حاااادا السااااشاي  يف  ويليااااة 

لتااادأ هاا حة  ديااد  يف مكاجلااة     2009االتنميااة يف اات 

تركياااا اقليمياااا ايالياااا مااا  خاااالل سياساااتها اخلار ياااة  

ا ااااااؤ ر  برااااااقتها الداااااااا حموريااااااا دلااااااع اخلريطااااااة      

 (20). ا يواسرتاتيجية

 :معالم السياسة الخارجية الرتكية وفقا للعثمانية الجديدة

ع اكنار  شهدت السياساة الدالياة تغاريات ااساشة دلا     

، 2009سااااتم   99اخباهاااة بشاااد احاااداو، مااا  هاااشيد

االماار الااي اضااع تركيااا امااام داااي  ديااد رتلاال ا     

ير ة كاري  دماا كاان دليا  ما  قااا اخباهاة بااااا        

الوالياااات ا تحاااد  الااا  راحااات  اااارا االرهااااا اينماااا   

هااذا الاي ااة موائمااة لرتكيااا ماا  ا ااا الاادخول يف . كااان

ااساااارتاتيجية يف رتلاااال  ت ااااادالت امنيااااة اسياساااايي  

اترا ق  ل  ماع تغايريات   . ا نااق ااالقاليم ال  تتامخها

ياخلية متنلت ب وا حدا الشدالة االتنمياة يف االجلتفاباات   

اماا سااق  ما  تغايريات دلاع      ، 2002ال  اجلية يف جلو م  

هشيد ا وا هاة بات االكاراي االدالاة  اادتقاال الادديم       

 .9111 ي ر  الكري  داد اهلل اا الن يف 

حقااااق حاااادا  ، اللماااار  الناجليااااة ، 2001ايف  ويليااااة 

الشدالااة االتنميااة يف االجلتفابااات ال  اجليااة  ااواا ساااحقا      

اكتساات تركيااا ماا  خاللاا  ي شاا قويااا با يااا تاادرييا   

للفراو م  النميف االجلشدالاي ا ارتيي ااساتمرارا لسياساة      

ال  يدت ا  توسيع اسارتاتيجية  ، (29). الرئيا تواورت

تركياااا مااا *  ااار االيرياتيااا  يف الغااارا ا  حاااداي      

 .الرت يف الررن*

 اوا   اقد ار ع الشاي السياساي الرتكاي ضاياب ااجلايح    

 :حدا الشدالة االتنمية يف االجلتفابات ا   ال ة دواما

 ن حاادا الشدالااة االتنميااة اساات اي ماا  اخ ااان    :ااال

 .االحداا التقليدية

 ن حاادا الشدالااة االتنميااة متكاا  ماا   ااع     : اجليااا

ا را ت ااخلاسري  يف لا الشو ة اباذل  حقاق الرالة    

 .بت جممودات الناخات م  كا الطاقات

اسااتطا  احلاادا االساات اي  ماا  جناااا اربااة      : النااا

حاادا الر اااا االسااالمي احاادا ال ضاايلة اللااذي  كااان     

 .ينتمي  ما الكنري م  مرتشحي حدا الشدالة

ااالهم م   ل  اكد احلدا دلع ابتشايا د   كر  

الدالاااة االساااالمية باااا يداااا ا  حرياااة الشقياااد  يف لاااا   

 (22). يطقرااية حر  اقرا للماايو اللي الية االارابية

ااسااتنايا ا  جلظريااة الشمااق االساارتاتيجي الاا  اضااشها    

حادي مقارباة   ، ااير اخلار ية الرتكي اجلاذاو ياااي ااالاو  

ت الوضااع الااداخلي الااذ  يرااما االسااتقرار   ريااد  متاادو باا
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السياسااي ااالقتراااي  االتو اا  اخلااار ي بوضااش  ترااورا   

 غرا ياااا  ديااادا احااادو مااا  خاللااا  قطيشاااة ماااع التراااور  

اقاد  حات   ، التقليد  ا اين دلاع  يياد الادال اجملااار     

هذا النظر  بتحرير السياسة اخلار ية الرتكية م  اااالل  

 (29). االدتاارات الداخلية

ابناب دلع  ل   ان الرؤية ا ديد  ال  تقوم دلاع  

اداي  هيااة جممودة االهداف ال   دي الت ادالت 

 .يف السياسة اخلار ية

 ؛ اداي  هيااة االم  القومي-9

االاااذ  ادتااا  اجلااا  لاياااة الدالاااة ضاااد ا  جلاااو  مااا    

التهدياااادات اخلار يااااة االداخليااااة للنظااااام الدسااااتور     

ا راا ااحلقون التشاقدية يف اكا ، االكيان الواين

الاي اااة الدالياااة دلاااع الراااشيد السياساااي ااال تماااادي      

 .االنقايف ااالقتراي 

اهكذا تتطل  سياسات االم  القومي م  السياساة  

اخلار ياااة الشمااااا دلااااع  قيااااق التحااااالل مااااع الغاااارا  

االت ادا ماع يال ا اوار ا غارايف للحاد ما  اموحاات       

بناب سياسات ااسرتاتيجيات  ااخريا، االكراي التوسشية

امنياااة تهااادف ا  تكاااوي  امكاجلاااات دساااكرية قوياااة  

 (29). اقاير  دلع لاية الوحد  ا غرا ية للدالة

 : التكاما الداخلي-2

يتشلق االمر بسياسات الاداخا االقادر  دلاع موا هاة     

ما ي رتض اجل  مراير تهديد ياخلية سواب ما ارتايف منها 

ايتمحااااور هاااادف . الااااداالتيبااااالتكوي  اال تمااااادي اا 

السياسة اخلار ياة حاول احاد  الدالاة اااب االجلقساامات      

 (21). )احلركة الكريية( اا جلدادات اخرئ

 : ا كاجلة/الدالة النمو و-9

ا  تشت  م  اهم اهاداف  السياساة الرتكياة لتحقياق     

خاهااة اجلهااا تقااع يف منطقااة ، الاناااب السياسااي ااحلاادا ي

)الرارن االغارا(  هاي     متوسطة ا سر يرا بت داا ت 

رسااالة مديا ااة مو هااة ااال ا  الراارن االاساايف ااساايا   

الوسطع كااديا مقارتا لانظم سياساية اياالتياة  اشالة       

 (26). امتذخر 

 : تذمت ا واري ااالمكاجليات -9

تقوم السياسة اخلار ية الرتكياة بتحقياق اهاداف  ات    

اابع اقتراي  تتمنا يف القيام بالت ادالت السياساية الا    

تضاام  للدالااة الرتكيااة احلرااول دلااع الريااو  االقترااايية 

ا تمنلااة يف القااراض ااالسااتنمارات اخلار يااة اا ساااددات  

 .اا اات االقترايية االتسهيالت ا الية االاواريات براراط  

 منال التحال ات الدالية مع الوالياات ا تحاد  احلال النااتو     

تذتع منهاا تساهيالت امسااددات رتل اة االتحال اات  ات      

الطاااابع االماااين ماااع اسااارائيا االت اااادالت االقليمياااة مناااا   

الشالقااات مااع سااوريا ايال اخللااين بهاادف احلرااول دلااع      

 (21). تسهيالت امساددات جل طية

دلع مخسة رؤئ اسرتاتيجية  اارتكدت الشنماجلية ا ديد 

 :حاكمة للسياسة اخلار ية الرتكية اهي كاآلتي

القو  النادماة  هاي مشاايل موضاودي تساشع ما        -9

خاللاا   قيااق مااا ترياادا يان االسااتفدام ا اااي  ا ااشاار  

 (21). للقو  التقليدية ااالتهديد

هو اسرتاتيجية تركيا  وا هاة دواماا   : االحتواب-2

اهاو  ادلياة ي ادياة    ، التهديد الداخلية منهاا ااخلار ياة  

تقوم بكا ما هو  ك  م  ا ا احل ال دلاع ماا يشاد    

 .مراا تركية با طلق

م  تردير االاماات ا  تراغريها اا ما  جلظرياة     -9

ا ااؤامر  ا  جلظريااة ا ااااير  ابالتااالي اخااراو تركيااا ماا   

اهاذا ان  قاق طان     ، احملاط با راكالت  هور  الالد

 (21). السياسة اخلار ية قدر  استننائية دلع ا ناار 

اهااي مقاربااة  : سياسااة خار يااة متشاادي  االبشاااي   -9

متكاملااة ترتكااد دلااع مااادا ان الشالقااات باات  يااع      

. ال اااادلت الاااداليت ليسااات بديلاااة دااا  بشضاااها الااااشا  

ة دلااع  حساا  أاالااو تركيااا تاااين سياسااتها اخلار ياا    

 ماااا  االسااااتقرار يف ، االويااااات  ابتااااة لقضااااايا متنودااااة

. القوقاا ا  السالم يف الررن االاسيف ا  تنمية الالقان

 (90). اال ي  النظر ا  ا  خيار بديا د  اآلخر
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تطوير االسلوا الديالوماسي ااداي  تشريال يار  -1

 اشااد ان كاجلاات تركيااا   ، تركيااا يف الساااحة الداليااة  

يالااة توا اا  هاارادات مسااتمر  ا  ان   يالااة ا اهااة ا   

اجلضمت ا  حلل اال االالسي  ذهااحت يالاة  نااا    

ابشد اجلتهاب احلارا الاااري  اشاار هنتغتاون يف كتابا  ان      

ا  يالة  دقة تو د دلع ، تركيا اهاحت يالة ار ية

ااااراف الغاارا االراارن ماا   هااتت ااجلتقلاات ا  يالااة       

يا  خاهاة  حي  تو د يف قل  منطقاة  ا رااسا  ، ا ركد

 (99). اجلها  يالة التذ ري التارخيي االنقايف احتع ا غرايف 

 األدوار" يف السياسة الخارجية الرتكية»أثر 

ان تشاما الوحد  الدالية مع النساق الادالي ااحداتا     

ا فتل ة يتطل  ان  دي الوحاد  اايشاة موق هاا يف هاذا     

النسااق االولااائل الرئيسااية للوحااد  اا مااا يشاا  دناا  ا    

 .الدار  الذ  تؤيي  الوحد  يف النسق الدالي

كما ان تراكيا الادار جلااتن دا  جلساق ما  الشواماا        

هويااة هااذا  : ادلااع رأسااها ، ااحملااديات ا و هااة للنفاا   

اجملتمشاااات االقااايم الساااائد  لااادئ اال اااراي اخرائراااها 

القومية م  االيديولو يات االتاريخ االقدرات السياساية  

، مادياااااة االنقا ياااااةاالشساااااكرية ااالقتراااااايية ااال ت

 (92).  الدار داار  د  موقل ااااا سياسي

ابقدر ما تنريف الدالة يف الشالقات الدالية بقادر ماا   

يكون لديها ايراو اا ترور لدار مشت تقوم ب  ي ارتض  

اقااااد ، ان ي ساااار ساااالوكياتها يف السياسااااة اخلار يااااة 

تكاااون للدالاااة اكنااار مااا  تراااور لااادار مشااات حسااا     

 (99). ا يف النظام الداليالشالقات ال  تقيمه

أماااا دااا  ااقاااع اياار السياساااة اخلار ياااة ات ادلاااها    

براااكا مساااتمر  اااان السياساااة اخلار ياااة ايت اياارا     

م  ااقع ان لرتكيا دمقات تاارخيي    2009تذسيسية دام 

ماا    الشاااي الشربااي ااالسااالمي  . ا غاارايف اساارتاتيجي 

 هة ااحملييف ا غرايف االسارتاتيجي ا تمناا يف القوقااا    

الذ  كان  دبا ال يتجادأ ما    ، االاحر االسوي االالقان

 (99). الكتا الريودية م   هة اخرئ

 

ادليا   اان السياساة اخلار يااة تتحادي ما  خاالل  ال ااة       

 .الشقيد  االمنية ايار ا واان االقليمي ايار الوسييف، اياار

الااا   ولااات مااا  االدااارتاف  القاداااد  االمنياااة : أاال

بضاارار  االماا   جلاا  اسااا   قيااق ا راااا السياسااية    

ا  ، ااالقترااااايية اامااااا  الطاقااااة االساااااون االتجاااااار   

االسااتجابة ا ديااة لتلاا  الضاارار  با سااادد  يف احتااواب  

مراااير التهديااد القائمااة اا احملتملااة سااواب اخلار يااة ام  

 (91). الداخلية

 :تراو م  خالل يار الو وي االمين اناقد سشع اال

يكون  ا توا دا امنيا ااسرتاتيجيا اليا موقع اسناي -9

 .لو يس  اا ايا  سياسية ادسكرية ايشة بيد الغرا

ان تكااااون القادااااد  االمنيااااة يف تركيااااا متنااااا       -2

ا ركااااد االمااااين أ   مااااا ماااا  الشتاااااي الشسااااكر       

االساااارتاتيجية االاااارؤا  النوايااااة للواليااااات    ااالساااالحة

 .ا تحد  يف تركيا

ايظهااار النرااااط الرتكاااي يف  دياااد  لاااة  قااارارات   

  اي  . رتل ة دلع مستوئ ا ا  أ  قرار امين ادسكر 

ي توا ق احلكومة الرتكياة دلاع اساتفدام     9111 ي ر  

قادااد  اجنرليااا  يف االدماااال الشسااكرية ا ااااار الشاااران   

كماااا ان ال  اااان  ، الت تااايح الااادالي  دلاااع قااااول  رياااق  

الرتكي ي يوا ق دلع استفدام موسع للقواداد االالساية   

اقااد ايااد اجلقاار  ، يف الشمليااات الشسااكرية الحااتالل الشااران

 (96). يف  ل  ددي م  الدال االارابية

امنال اخر يظهر ان الواليات ا تحد  االمريكية قامات  

تطال  ارايارات بتجهياد اقاماة قواداد اسا     2001يف ييسم  

دلااع احلااداي السااورية الرتكيااة بهاادف التجسااا اتغطيااة   

 (91). منطقة ا ررن الشربي ايال اخللين

 قد اا ق اريااان دلع جلرر الذر  ، ايف جل ا السيان

الراراخي االالسي االمريكي دلاع االراضاي الرتكياة    

اهااااو قاااارار ، حتاااع ماااا  يان موا قااااة ال  ااااان الرتكااااي 

اسااارتاتيجي خطاااري جلظااارا  جلااا  مو ااا  ضاااد يال ا نطقاااة  

االساايما ايااران الاا  اهاا ت  بالتهديااد اخلطااري للتوااجلااات  
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 .الشسكرية ااالمنية يف ا نطقة

ا   لااا  موقااال مااارتيي اخااار ا ااار ا رااااركة الرتكياااة  

احملتراامة يف التاادخا مااع الناااتو يف ليايااا  اات ضااغيف يالااي  

لقيااام باادار  ادااا يف هااذا  خاهااة اان تركيااا امتنشاات داا  ا 

 (91). ا امة

كمااا ان التحااالل الاادالي بقياااي  امريكيااة اتوا ااد 

القادااد  االمنيااة االساارتاتيجية يف تركيااا ضااد دمليااات   

-تنظااايم الدالاااة االساااالمية يف الشاااران اباااالي الراااام   

خلااق لرتكيااا تذلقااا دسااكريا ااساارتاتيجيا     -يادااح

 .دلع الساحة الدالية

الاادار الرتكااي يف االامااة   اا هاام يف هااذا كلاا  هااو 

السورية خاهاة اان هنااو دااملت تساشع ا   قيقهماا      

 .احلكومة الرتكية

اااحة  جلظام برار االسد بكا اة الطارن  خاهاة    -أ

اان تركيا تددم ا شارضة السورية برقيها السياسي اا 

الشساااكر  )ا ااايح الساااور  احلااار( اتاااددم حركاااة  

هيالت براذن  االخاوان ا سالمت الساورية كماا تقادم تسا      

دمليااات تساالي   رااائا ا شارضااة السااورية امساااددات    

 .تقنية الو ستية ا خائر اقذائل متطور 

تنااامي اموحااات االكااراي بتذساايا يالااة مسااتقلة يف  : ا

اااال سااوريا ا لاا  يف مااا يطلااق دلياا  االكااراي  كريسااتان  

اضااا ة ا  الااددم السااور  االيراجلااي حلاادا الشمااال  ، الغربيااة 

الكريستاجلي دلع حنو ي ع ا  استفدام اسلحة  قيلة اجلودية 

الساااتهداف ا رااااا ااالراضاااي الرتكياااة  اااا ا ضاااع ا     

خسائر تركية ضفمة ساواب دلاع الراشيد ا ااي  اا الارار       

ادلياا  تسااشع تركيااا ا  منااع حااداو أ  جلراااط اا  اارو       

 (91). الكراي احدا الشمال الكريستاجليلتحقيق اموحات ا

 :يار ا واان االقليمي:  اجليا

تاااادا السياساااة الرتكياااة حمكوماااة بقاااو  التجاااا ا      

، االتناا ر احلاهاا بينهاا ابات ال اادلت الاداليت االخاري        

اهااذا مااا يولااد اداااي    . بسااا  الت اااات يف القااو  اا كاجلااة  

التااواان ماا  خااالل ا شااال متاايلااة تتشاااكا يف اااهاتهااا   

 .اااراضها ا ادلياتها

ام   م كاان دلاع السياساة اخلار ياة الرتكياة  ان      

تقااوم بااادارها يف التشااااي ماااع اخلاااارو ماا  ا اااا تهي اااة    

 ن التاواان يشاين   ، الظراف اا سادد  يف  شلا  متوااجلاا  

 (90). تالل ددم االستقراراالستقرار يف ما يشين االخ

اخري امنلة دلع  ل  يار ا اواان النسايب يف دالقاات    

 هااي ي تاادخا  ، تركيااا مااع كااا ماا  الشااران اايااران     

كطاارف يف الناادا  اكاجلاات ا   اجلاا  الشااران اال اجلهااا    

 اسااااتطادت ، كاجلاااات ت اااات  قنااااوات االترااااال ايااااران

 اااا  هوا ا اشكوو كا ارف ا  ير اة اهاا    

دلااع اسااتمرار يارهااا ارمبااا   يدهااا   كااا منهااا يشمااا  

 .دلع مديد م  التشاان

كما قامت تركياا بادار ا اواان االقليماي بات اسارائيا       

ااتضاااا   لاااا  يف اخلطاااااا السياسااااي   ، االاااادال الشربيااااة 

 قد د  رئيا الواراب اقت ذ ايا  ر ا  ارياااان    . الرتكي

 جلتاااابع دالقاتناااا بإسااارائيا دلاااع اساااا    : دااا   لااا  بقولااا  

ا راالحة ا راارتكة ابرااكا ايساااهم يف مسااادي السااالم   

ااالسااتقرار بينمااا الشالقااات السااورية الرتكيااة مانيااة دلااع       

الاااراابيف الدينياااة االتارخيياااة ااال تمادياااة االنقا ياااة بااات       

 . ..الرشات اهي تتطور باستمرار

 ااضات اري اقد بدا ان قيام تركيا بدار الوسااة يف ا 

ا ااشر  بت الطر ت هو جلو  م  قاول هذا الدار الذ  ادت  

 (99). متوااجلا يف مسار م ااضات التسوية السياسية

ادلااع ضااوب يار ا ااواان االقليمااي مبنطااق ا ساااامة      

اق اات  2009ادنااد اجلاادال  احلاارا يف الشااران يف مااار    

تركيا ا   اجل  الواليات ا تحد  حي  شاركت بنحاو  

 .قادد  امريكية ااالسية دلع اراضيها 99

اكاجلاات شااراط تركيااا لاادخول احلاارا ا   اجلاا    

 :التحالل الدالي ضد الشران بلغة ا ساامة كما يلي

 التشهد بشدم قيام يالة كريية يف اال الشران-

الساااماا بااادخول القاااوات الرتكياااة ا  االراضاااي -

% ما   90كيلومرتا اان  راا دلاع    11الشراقية  سا ة 
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 .الن يف الشراقي

تاقاع كااا ماا  ا وهاا اكركااوو خاليتااان ماا    -

 .ا  قوات سوئ ددي حمداي م  االمريكيت

اهناااا تااا ا لغاااة ا سااااامة ا قياااق اكااا  قااادر مااا    

 (92). ا رلحة باقا ا ضرار ايان خسار  ا  ارف

كمااا ايت تركيااا يار ا ااواان بااا اياارا مشقااد  يف     

ا الشارا الرايشة     الشران  هي تاواان بات  الشارا السانة     

. االرتكمان امام االكراي ادارا الشاران اماام اكارايا    

يار اياران اياال اخارئ   ا اتواان بالنسااة للدالاة الشراقياة   

اان يكاا   لاا  اقاا  ادليااة حتااع اآلن اا ان  ، يف الشاران 

 ادليت   هوية خاهة يف ما يتشلق بوحد  الشران اضاايف  

ااجلاااات تطااور اكااارايا اكنااار منهاااا اايشاااة الدالاااة االتو 

 (99). الداخلية  يها

 :يار الوسييف:  النا

م هوم الوسييف هو جلتاو اال كار االجلسااجلية الا  ي ارتض    

ان تترااكا ماا  تضااا ر ات ادااا دوامااا دااد  ماا  ال ضاااب      

اهلضااار . الاااديين االساااالمي االتجاااارا احلضاااارية الشا ياااة

 (99). هذان الشامالن بقو  يف اجملال الرتكي ا شاهر

 لا   ، كما ان  كر  الوسييف تنري م ارقات دديد 

اجلها تشين قدر  الطرف جل س  دلاع ان يكاون اسايطا يف    

ااهتمااام تركيااا باادار ، ا ناادااات اا نا سااات الداخليااة

، الوسااييف جلتيجااة لتطااورات متدايااد  يف الاي ااة الداخليااة    

كماااا قاااد  ،  ضاااال دااا  تطاااورات السياساااة اخلار ياااة  

سياسية اسلوكية  ااان  يكون الدار جلودا م  استجابة 

 (91). مرك  يتشلق ا هوية  دقة  بت الررن االغرا

اأيت الناااااورات الشربياااااة ا  ادااااااي  اساااااتدداب الااااادار  

الرتكااي كنمااو و مااع ااادي ا اادل حااول كي يااة اماادئ 

خاهة اان الادار الرتكاي   ، االست اي  م  اخل   الرتكية

ادتمد كنمو و يف ارا يارهاا كطارف  الا  اساييف يف     

ماا  خااالل مشا ااة   ، مشا ااة اخلال ااات الداخليااة الشربيااة  

اخلال ااات الشربيااة الداخليااة احماالااة احلااد ماا  امتااداياتها 

االقليميااة االتاادخالت الداليااة  يهااا مااع الرتكيااد الرتكااي  

ا اساساااي الدبلوماساااية براااكا دلاااع ا اااداخا السياساااية 

سااواب يف هااور  الضااغيف السياسااي باادر ات مت ااتااة دلااع  

 احلكومات اا باستضا ة ماؤمترات لااشا قاوئ ا شارضاة    

احل اال دلاع   ا اقرتاا ماايرات تواان بت ادتاارات احلريةا

باادب دمليااات  ا االسااتقرار ماا  خااالل اقاال الشناال   ا االماا 

 (96). اهالا قد ترا ا  ترتياات لنقا السلطة

 1لوسييف بوضوا دندما ادل  أرااان يف ا لهر يار ا

د  اضع  خريطة اريق   شا ة الوضاع يف   2099ا ريا 

 :ليايا م  خالل  ال ة حماار

اجلساااحاا القاااوات  ا اقااال  اااورئ اااااالن الناااار  -أ

 .اداي  امدايات االداشة  اا احلكومية م  ا دن

تراااكيا  ااارات اجلسااااجلية امناااة تضااام  تاااد ق -ا

 .للجميعا ساددات االجلساجلية 

ااالن  ور  لشملية شاملة للتحول الدطوقرااي -و

 (91). تستود   يع االاراف

يار الوساااييف مااا  خاااالل النرااااط السياساااي الرتكاااي  

لو م  باا ا متك ا احركيت  ا ن الررا  بت االاراف

 توليل هذا النراط السياساي ا القدر  دلع مشا ة االامة

 وا هااااة  الدبلوماسااااي الرتكااااي يف تشديااااد هااااذا الاااادار  ا

 (91). االمنية ال   ييف با نطقةا التحديات السياسية

تركياااا كاجلااات حاضااار  ايضاااا بااادار الوساااييف يف     

 اشاااد  اااوا حركاااة لاااا  يف   ، القضاااية ال لساااطينية 

اساااتقالت اجلقااار   2006االجلتفاباااات النيابياااة مطلاااع سااانة 

حاالاات ايراو ا رئاايا ا كتاا  السياسااي خالااد مرااشا    

بدال م  حرارها ادد ا ما   لا  يف الشملية السلمية 

 .بت السلطة ال لسطينيةا خالل التو يق بينها

ايف جل اااا السااايان تنااادرو الوساااااة الرتكياااة بااات      

إسرائيا د  ا السلطة ال لسطينية برئاسة حمموي داا 

اال تما  بت دااا  االارئيا االسارائيلي اشاون بريياد      

بااددو  ماا  الاارئيا الرتكااي داااد اهلل اااول يف جلااو م      

يف ما يرا  كام  يي يد الرتكي االسماا حتاع   2001

ال لساطيين بالتحادو اماام ال  اان     ا للرئيا االسرائيلي
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الرتكاااي ليكااااون اال مساااؤال اساااارائيلي يتحاااادو يف   

 (91). بر ان يالة مسلمة

موقل مرارف اخار لرتكياا ما  خاالل يار الوساييف       

القو  الدالية - منذ اجلراب قو   ايساف  . يف ا غاجلستان

الاا  تشمااا  اات مظلااة الناااتو يف   ا -االماا ا جلد للمسااا

تراارو تركياا يف هاذا القاو       2009ا غاجلستان منذ دام 

 ناااد  مو اااويان يف ا غاجلساااتان يف  9110بكتيااااة مااا  

 .ااار حلل اال االالسي

التنمياااة ان ا هناااا ر ضااات حكوماااة حااادا الشدالاااة    

ترااااارتو الكتيااااااة الرتكياااااة يف ا  دملياااااات قتالياااااة   

اكاااان الااادار  . االساااالمية تساااتهدف حركاااة االااااان  

الرتكاااي يساااشع لتحقياااق التهدئاااة االساااشي مااا  خاااالل   

الشمليااة الت ااضااية ا  ايماااو حركااة االاااان بااالتوقل    

 .كذل  د  قرل باكستان بطائرات بدان ايار

ادلي  استضاا ت اجلقار  ااساطناول مساؤالت كااار      

 2001ييسااام   ا 2001باكساااتاجليت يف ا رياااا   ا ا غاااان 

جنحااات الوساااااة بااات   ا  2090 ي ااار  ا 2001ا رياااا ا

االاراف ا  حد بشيد خاهاة بشاد ر اا رئايا الاواراب      

الرتكااي ا طلاا  االمريكااي بإرسااال ا ديااد ماا   نااوي      

 (10). الناتو ا  ا غاجلستان

ايف هور  اخرئ تادخلت تركياا يف حماالاة اساااة     

حيا  ساشت   ، ايران يف ااماة اهاران النواياة   ا بت الغرا

. 2006داااام 9+1ااضاااات جمموداااة اجلقااار  ا  تساااهيا م  

كما سااددت ماع ال ااياا يف ابارام ات اان ماع اياران يف        

يف الوقاات الااذ  كاجلاات الواليااات ا تحااد      ، 2090مااا  

بالتشاااان مااع االدضاااب االاراباايت ياخااا جملااا االماا       

 ااااال حراااد التذيياااد الااادالي اهااادار قااارار ب ااارض      

 .دقوبات  ديد  ضد اهران

ايضا لشا  يار الوساييف    قد حاالت تركيا ، اأخريا

شجشت اجلقر   2001ياخا الشاي الشربي جل س    ي دام  

 .القيايات السنية الشراقية دلع ا راركة يف االجلتفابات

يدماات سااوريا االشااران دقاا  اتهااام االخااري     2001ايف دااام 

ارام ان هذا . 2001لدمرق بالتورط يف ت جريات بغداي يف اات 

حمداي  إجلها ترمد حلجم الادار الاذ    احملااالت كان  ا تذ ري 

 (19). اهاحت تضطلع ب  تركيا ياخا الشاي الشربي  ديدا

 :الخاتمة

ا ياقع مدئ بلور  رؤية للدار الاذ  طكا  ان تؤييا     

اجلقر  اقليميا يف اداي  رسم هور  التحال اات يف منطقاة   

الرااارن االاسااايف اكنااار اهمياااة ا ا كاااان يساااتند دلاااع  

 .االجلسانحقون ا القاجلون الدالي

 ااكااادت الناااورات الشربياااة اهمياااة تركياااا  الااادار    

 النمااو و  بالنساااة لاادال منطقااة الراارن االاساايف دلااع   ا

 ادتاار ان تركياا متناا منو  اا لادال الشااي االساالمي      

الربيع الشربي م  شاجل  ان يسهم يف تشديد قدر  تركيا ا

دلاع اضاع ااار اسارتاتيجية الشنماجلياة ا دياد  برااكا       

تتكامااا تركيااا برااور  ادمااق ماا  الاادال      ا  ، جلهااائي

 .الشربية ال  خضشت لسيطر  االم ااورية الشنماجلية

 ماا  اهاام االياات الاا  تطرحهااا الشنماجليااة ا ديااد    

التذكيااد دلااع التحااول  ،  رحلااة مااا بشااد الربيااع الشربااي  

الرتكيااااد دلااااع الدبلوماسااااية النادمااااة   ا الاااادطقرااي

 االقتراااييةا بالتشاااان دلااع  يااع االهااشد  السياسااية    

الدبلوماسااية مبااا يضاام  اساايد يار تركيااا كقااو       ا

 .اقليمية ك ئ

أما تطايق اسرتاتيجية تر ري ا ركالت  قد ا اتت 

  راالها ماا  خااالل ا واقاال ا تااينااة باات احلياااي االاارتيي    

تاااديا ا واقاال اااارا ا اااايرات امااا ا ااات  لاا  االامااة  ا

سرتاتيجي السورية  ديدا حي   سدت اجلتهاب ا ادأ اال

اجل  ال باد ما    ا الرتكي  تر ري ا ركالت مع ا ريان 

التوا اااق ماااع ا اااتغريات احلاهااالة يف الرااارن  ا التكيااال

االاساايف بالرااور  ا ناساااة الاا   قااق مراااا تركيااا  

 (12). با نطقة سياسيا ااقتراييا ادسكريا اامنيا

ا بالتاااالي  اجلااا  مبقااادار تركياااا القياااام بتاااذ ري ايار 

ناار يف منطقااة الراارن االاساايف ماا  خااالل   شااال بناااب اك

الاااتحكم يف ا حماالتهاااا ا اااا  موقااال اكنااار حيايياااة 

 ديااد التحال اات ااالئتال اات الاا    ا جلراااها االقليماي  

يال ااراباااا احلليااال ا تشتااا  حمااادي  بالوالياااات ا تحاااد 
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االا اااق بالنساااااة لرتكياااا مااااع الاااتح   دلااااع مكاجلااااة    

يليااا دلااع االتجااارا الداليااة خااري  . ا راالحة ا راارتكة

السياسة التوا قية  ذا الدار االسرتاتيجي الرتكي ا ق 

 .ا را ة يف ا واقل السياسية االسرتاتيجية

 :الهوامش
ساالمان : تر ااة،  هاانع تركيااا احلدينااة  ،  اارياا الااد   (9)

 229ص، 2000بيت احلكمة ، بغداي، الرلسطي الد  الدار 

موقااع تركيااا   -الشمااق االساارتاتيجي   ، الااد ياااي ااالااو  (2)

حممااد  ااابر ااااارن داااد  ،   تر ااة-ايارهااا يف الساااحة الداليااة 

مركااد ا دياار  للدراسااات االاادار الشربيااة للشلااوم     ، لانااان، ا ليااا

 19ص ، جلاشران
تركيا بت  ديات الداخا  ، حممد داد الشااي ااخران  (9)

اساا  . . حممد جلور الدي    السياسة اخلار ية،  ارهاجلات اخلارو

مركاد ا ديار  للدراساات االادار الشربياة      ، لاناان  ،امرتكدات 

 999ص، 2090للشلوم جلاشران 

مل ااات ،  تركيااا ااساارائيا  ، يوساال ابااراهيم ا هماااجلي   (9)
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